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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ  
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่างคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2               
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 84 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ผลการศึกษา
ค้นคว้าพบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใบกิจกรรมฝึกทักษะ  รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.32/85.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
จากผลการทดสอบก่อนเรียนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนนได้คะแนนเฉลี่ย 10.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.28 คิดเป็นร้อยละ 60.48 ผลการทดสอบหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 
17.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.07 ซึ่งพบว่าผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน เมื่อ
น าไปค านวณหาค่า T ในตารางนั้นคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่า ทดสอบก่อนเรียน มีค่าสถิติที่ได้ 
เท่ากับ 28.36 สรุปได้ว่า ใบกิจกรรมฝึกทักษะ ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ  
 การเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นวิธีการที่ใช้กันมานาน มีเทคนิคการสอนมากมายที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือวิธีการอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนใน
ห้องเรียนที่มีผู้เรียนจานวนมากก็เป็นการยากที่จะให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทันกัน  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญอย่างที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 : 12-13)  
 การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง คือ การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
เทคโนโลยีการศึกษาจึงเข้ามามีบทบาท และความส าคัญในฐานะเป็นสื่อเครื่องช่วยที่ดีทาให้ครูสามารถถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ข้อเท็จจริงได้ดียิ่งขึ้นและทาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะ ทางวิทยาศาสตร์
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าในเนื้อหาที่ครูสอน อันเป็นรากฐานที่จะทาให้เกิดความข้า
ใจและความจาอย่างถาวร ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร และจิตวิทยาการศึกษามีส่วนช่วยทา
ให้วิธีการถ่ายทอดความรู้ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมา กล่าวคือ ในอดีตนั้น ครูมีบทบาทในการถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่ผู้เรียน แต่ในปัจจุบัน มีการสอนผ่านวิทยุ โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์
นั้น มีส่วนทาให้การถ่ายทอดความรู้และการสอนกว้างขวางออกไป  การนาคอมพิวเตอร์มาใช้งานจึงก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านการศึกษามากมาย เพราะคอมพิวเตอร์สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจสามารถ
ทบทวนได้ทุกเวลา (นภพินธุ อนันตศิริ 2530 : 24 – 28) ทาให้การเรียนการสอนสามารถโต้ตอบกันได้
ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการสอนระหว่างครูกับนักศึกษาที่อยู่ในห้องเรียนตามปกติ  
คอมพิวเตอร์ จึงมีความสามารถในการนาเสนอกิจกรรม การเรียนการสอน ในลักษณะของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนดีกว่าบทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนชุดฝึกทักษะ (ฉลอง ทับศรี 2536 : 28 – 29) 
ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนที่มี พ้ืนฐานความรู้ไม่เท่ากันและมีความเข้าใจในบทเรียนไม่พร้อมกันได้ด้วย 
นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการนาเสนอค่อนข้างเร้าใจเพลิดเพลิน
ตลอดเวลาขณะใช้บทเรียน (ทัศนีย์ ชื่นบาน 2543 : 8) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ แต่เนื่องจากเนื้อหาวิชาความรู้ในปัจจุบันมีมาก บางครั้ง
ผู้สอนไม่สามารถสอนได้หมดในระยะเวลาที่จากัด คอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้เนื้อหาได้ด้วย
ตนเองและช่วยลดภาระของการสอน ซึ่งเป็นแนวทางท่ีจะช่วยแก้ปัญหาได้ (ศักดา ไชกิภิญโญ และคณะ 2536 
: 9 –13) 
 จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท าให้ทราบ
ปัญหาโดยภาพรวม คือ ผู้เรียนขาดทักษะที่ส าคัญต่อการคิดเชิงออกแบบเพ่ือการแก้ปัญหา ที่ประกอบด้วย  
การวิเคราะห์ปัญหา การรวบรวมข้อมูล การออกแบบแนวความคิด การเขียนผังงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อขั้นตอน
การคิดเชิงออกแบบเพ่ือการแก้ปัญหาที่เป็นหัวใจส าคัญ ในการคิดออกแบบการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้องทาการ 
วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาสิ่งที่โจทย์ต้องการ ข้อมูล วิธีการดาเนินการ จากนั้นจะทาการเขียนผังงานเพ่ือแก้ปัญหา 
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น าไปสู่การสร้างชิ้นงาน การทดสอบชิ้นงานและจัดท าเอกสารประกอบ เป็นขั้นตอนสุดท้าย ถ้าขั้นตอนการ
ออกแบบไว้ได้ด ีถูกต้อง จะทาให้สร้างชิ้นงานออกมา มีคุณภาพ  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ สภาพปัญหา และความจ าเป็นดังกล่าวนั้น ครูควรใช้เทคนิค
หลายๆ ประการ เพ่ือไม่ให้เด็กเกิดความคับข้องใจ หรือขาดแรงจูงใจในการแก้ปัญหา การสอน ให้นักเรียนคิด 
ท าให้นักเรียนมีความเห็นชอบ และรู้จริง การสอนให้นักเรียนเห็นชอบ ท าให้นักเรียนแก้ปัญหาได้และท าให้
นักเรียนเติบโตขึ้นอย่างมีอิสรภาพ และหากนักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะหลายๆ ข้อ แล้วนักเรียนจะมีความ
ช านาญและเฉลียวฉลาดขึ้น ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น การใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะเป็น
เครื่องมือ ที่ใช้ฝึกทักษะในการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น และสามารถหาคาตอบได้ถูกต้อง       
ใบกิจกรรมฝึกทักษะที่สร้างสามารถช่วยในการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่องความรู้
และการคิดเชิงออกแบบเพ่ือการแก้ปัญหา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด้วยใบกิจกรรมฝึกทักษะ
สูงกว่า ก่อนเรียนด้วยใบกิจกรรมฝึกทักษะ เสริมทักษะอย่างมีนัยทางสถิติท่ีดีขึ้น  
 ชุดฝึกทักษะช่วยสอนสามารถสนองความต้องการในการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้อย่างดี และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามเวลาที่สะดวก ตามความสนใจของผู้เรียน และ ที่ส าคัญที่สุด   
คือ ชุดฝึกทักษะช่วยสอนมีการประเมินผลในตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นผลส าเร็จ เห็นความเจริญก้าวหน้าของตน
ในการเรียนรู้ในแต่ละตอนแต่ละหน่วยการเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้ชุดฝึกทักษะสอนยัง
สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้สอนได้ด้วย เพราะสามารถใช้สอนแทนครูและสอนผู้เรียนได้จานวน
มากๆ ในเวลาเดียวกัน (บูรณะ สมชัย 2542 : 14)  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการน าเอาใบกิจกรรมฝึกทักษะมาเป็นสื่อการสอนจะทาให้เกิดการเรียนรู้ตาม
ความสามารถของผู้เรียน โดยไม่ต้องรอหรือเร่งให้ทันเพ่ือน และถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจในส่วนใด ของบทเรียนก็
สามารถกลับไปเรียนซ้ าได้ ซึ่งในฐานะที่ผู้วิจัยการพัฒนาใบกิจกรรมฝึก เป็นการยากที่จะให้ผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ทันกัน โดยเฉพาะการทากิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนที่มักจะมีปัญหาในการเรียน เนื่องจาก
ท าความเข้าใจได้ยาก จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงทาให้ผู้วิจัยสนใจสร้างและพัฒนา ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชา
การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นที่จะส่งผล
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 ในการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค ์ดังนี้  
 1.2.1 เ พ่ื อ พั ฒ น า ใ บ กิ จ ก ร ร ม ฝึ ก ทั ก ษ ะ ใ น ร า ย วิ ช า ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี                           
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้สื่อการสอน  ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการ
ออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
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1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ  
 นักเรียนที่เรียนโดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 1.4.1 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
จ านวน 279 คน  
 1.4.2 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                         โรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข จ านวน 84 คน ได้มาจากก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ การประมาณจากจ านวน
ประชากร ที่ร้อยละ 30 โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา  
  1.4.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  
  1.4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
   1.4.3.2.1 ประสิทธิภาพของใบกิจกรรมฝึกทักษะ  รายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
   1.4.3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จ านวน 84 คน  
   1.4.3.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการ
ออกแบบและเทคโนโลยี  
 1.4.4 เนื้อหาสาระ  
 เนื้อหาสาระที่นามาใช้ในการพัฒนาใบกิจกรรมฝึกทักษะ  รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  
ประกอบด้วย 3 หน่วย คือ  
  หน่วยที ่1 ควำมรู้และกำรคิดเชิงออกแบบเพื่อกำรแก้ปัญหำ  
   กิจกรรมที่ 1.1 ส ารวจก่อนสร้าง  
   กิจกรรมที่ 1.2 สร้างอย่างมีความรู้  
   กิจกรรมที่ 1.3 ปฏิบัติอย่างมีทักษะ  
   กิจกรรมที่ 1.4 พัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา  
   กิจกรรมที่ 1.5 คิดอย่างไรให้คุ้มทุน 
   กิจกรรมที่ 1.6 ช่วยคุณสมาร์ทวางระบบน้ า  
   กิจกรรมที่ 1.7 ความรู้กับการออกแบบสนามเด็กเล่น  
  หน่วยที ่2 โครงงำนกับกำรแก้ปัญหำ  
   กิจกรรมที่ 2.1 การตัดสินใจเลือกปัญหาที่สนใจเพื่อพัฒนาโครงงาน  
   กิจกรรมที่ 2.2 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงงาน  
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   กิจกรรมที่ 2.3 การออกแบบการแก้ปัญหา  
   กิจกรรมที่ 2.4 การวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา  
   กิจกรรมที่ 2.5 การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขแก้ปัญหาหรือ  
  หน่วยที ่3 กำรสร้ำงประโยชน์จำกผลงำน  
   กิจกรรมที่ 3.1 การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน (การเพ่ิมมูลค่า)  
   กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน (การสร้างมูลค่า)  
   กิจกรรมที่ 3.3 สิทธิและการคุ้มครองผลงาน  
   กิจกรรมที่ 3.4 การนาเสนองานอย่างมืออาชีพ  
 1.3.5 ระยะเวลา  
  ระยะเวลาในการวิจัยอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 1.5.1 ใบกิจกรรมฝึกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนที่ใช้ส าหรับฝึกทักษะ ในรายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  
 1.5.2 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี หมายถึง รายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 และมาตรฐานการ เรียนรู้ และตัวชี้ วัดฯ  (ฉบับปรับปรุ ง  พ .ศ . 2560) 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 1.5.3 นักเรียน หมายถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  
 1.5.4 ประสิทธิภาพของใบกิจกรรมฝึกทักษะ หมายถึง เกณฑ์ของใบกิจกรรมฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ดังนี้  
  80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนท าแบบทดสอบย่อย ระหว่างใช้ใบ
กิจกรรมฝึกทักษะ 
  80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
แก้ปัญหา  
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับ  
 1.6.1 ได้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  
 1.6.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่5 เพ่ิมข้ึน  
 1.6.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ  รายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 
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1.7 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปลต้น ตัวแปลตำม 

ใบกิจกรรมฝึกทักษะ 
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 ประสิทธิภาพของใบกิจกรรม
ฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบ
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  5 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการ
ออกแบบและเทคโนโลยี  
 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชา
การออกแบบและเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  

 



๖ 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้  
 2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 2.2 การสร้างใบกิจกรรมฝึกทักษะ  
 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2.4 การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน  
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
2.1 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีกระบวนการออกแบบ และความรู้และทักษะพ้ืนฐานเฉพาะด้าน  
 หัวข้อหลักท่ี 1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ต่อไปนี้  
  1) ความหมายของเทคโนโลยี  
  2) ระบบทางเทคโนโลยี  
  3) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
  4) ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน  
  5) ผลกระทบของเทคโนโลยี  
 หัวข้อหลักท่ี 2 กระบวนการออกแบบ  
 กระบวนการออกแบบ (design process) ในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เป็น
กระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ความรู้และทักษะรวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
ในที่นี้ใช้กระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (engineering design process)  
 หัวข้อหลักท่ี 3 ความรู้และทักษะพ้ืนฐานเฉพาะด้าน  
 ความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จาเป็นส าหรับการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในสาระเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี) ได้แก่  
  1) วัสดุ อุปกรณ ์และเครื่องมือพ้ืนฐาน  
  2) กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  
 มาตรฐานการเรียนรู้  
  มาตรฐาน ว 4.1  
 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ 
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พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เลือกใช้เทคโนโลยี อย่าง
เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 มาตรฐาน ว 4.2  
 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ      
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่า
ทัน และมีจริยธรรม  
 ทักษะส าคัญของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  
 การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะและกระบวนการที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งทักษะและกระบวนการส าคัญของสาระเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้แก่  
  1) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ประกอบ
ไปด้วย ขั้นตอนดังนี้  
  ขั้นระบุปัญหา (problem identification) เป็นการท าความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการ 
วิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพ่ือก าหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหาขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  (related 
information search) เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหา เพ่ือน าไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา  
  ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  (solution design) เป็นการนาข้อมูลที่ ได้มาวิ เคราะห์  
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงเงื่อนไขหรือทรัพยากรที่มีอยู่ 
แล้วออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา โดยอาจร่างภาพ เขียนเป็นแผนภาพ หรือผังงาน  
  ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (planning and development) เป็นการก าหนดล าดับ
ขั้นตอนของการแก้ปัญหาและเวลาในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน แล้วลงมือแก้ปัญหาตามที่ออกแบบและ
วางแผนไว้  
  ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (testing, evaluation 
and design improvement)เป็นการทดสอบและประเมินการท างานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจ
น ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (presentation) เป็นการน าเสนอ
แนวคิดและข้ันตอนการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการให้ผู้อื่นเข้าใจ  
 ทั้งนี้ในการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นไม่ได้มีลาดับขั้นตอนที่แน่นอนโดย
ขั้นตอนทั้งหมดสามารถย้อนกลับไปมาได้ และอาจมีการทางานซ้ า (iterative cycle) ในบางขั้นตอนหาก
ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น  
  2) การคิดเชิงระบบ เป็นการคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มองภาพรวมเป็นระบบ โดยมีหลักการและ
เหตุผล มีการจัดระเบียบข้อมูลหรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ให้เป็นแบบแผนหรือกระบวนการที่
ชัดเจน 
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  3) ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์มุมมองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่ ซึ่ง
อาจจะพัฒนาจากของเดิมหรือคิดใหม่ วิเคราะห์และประเมินแนวคิดเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ได้มาก
ที่สุด น าไปสู่การลงมือปฏิบัติตามความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ผลส า เร็จที่เป็นรูปธรรม ความคิดสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 4 ลักษณะ คือ  
   (1) ความคิดริเริ่ม เป็นความสามารถในการคิดท่ีแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม 
ประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม ่ไม่ซ้ ากับของเดิม  
   (2) ความคิดคล่อง เป็นความสามารถในการคิดหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาจากัด  
   (3) ความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถในการคิดหาคาตอบได้หลายประเภทและ
หลายทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได ้ 
   (4) ความคิดละเอียดลออ เป็นความสามารถในการคิดรายละเอียดหรือขยาย
ความคิดหลักให้สมบูรณ์ และรวมถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย  
   (4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลายเหมาะสมกับ
สถานการณ์ มีการวิเคราะห์และประเมินหลักฐานและข้อคิดเห็นด้วยมุมมองที่หลากหลาย สังเคราะห์ แปล
ความหมาย และลงข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งสะท้อนความคิดโดยใช้ประสบการณ์และกระบวนการ
เรียนรู้  
   (5) การสื่อสาร เป็นการเรียบเรียงความคิดและสื่อสารแนวคิดในการแก้ปัญหาให้
ผู้อื่นเข้าใจอย่างชัดเจน สามารถใช้วิธีการสื่อสารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้หลายรูปแบบ เช่น การพูด การเขียน
บรรยาย การร่างภาพ และการใช้สื่อมัลติมีเดีย  
   (6) การทางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความ
ยืดหยุ่น มีความรับผิดชอบร่วมกัน เคารพในความคิด เห็นคุณค่า และเข้าใจบทบาทของผู้อ่ืน เพ่ือท างานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  
 
2.2 กำรสร้ำงใบกิจกรรมฝึกทักษะ  
 2.2.1 ความหมายของแบบฝึกทักษะ  
 จากการศึกษาความหมายของแบบฝึกทักษะ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้  
 ศฤงคาร แป้นกลาง (2538, หน้า 23) ได้สรุปความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึกทักษะเป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาเฉพาะทักษะ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความช านาญและเสริมสร้างความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน มีลักษณะคล้ายแบบทดสอบย่อย แต่มีลักษณะที่เฉพาะ เจาะจงมากกว่า ลักษณะปัญหาในแบบ
ฝึกทักษะจะเรียงลาดับจากง่ายไปยากและต้องเป็นปัญหาที่เสริมทักษะพื้นฐาน  
 สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกหรือแบบฝึกหัด 
คือ สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียน หลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่ง ๆ เพ่ือฝึกฝน
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น  
 สุพรรณี ไชยเทพ (2544, หน้า 17) ยังได้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ว่า  แบบฝึกเสริมทักษะ 
หมายถึง เอกสารหรือแบบฝึกหัดที่ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เป็นการช่วย
เสริมให้นักเรียนมีทักษะสูงยิ่งขึ้น 
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 ไพบูลย์ มูลดี (2546, หน้า 48) ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะว่า แบบฝึกทักษะเป็นชุดการเรียนรู้
ที่ครูจัดท าขึ้น ให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนรู้มาแล้วเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจจะช่วยเพ่ิมทักษะความ
ช านาญ และช่วยฝึกทักษะการคิดให้มากขึ้น  ทั้งยังมีประโยชน์ในการลดภาระให้กับครู  อีกทั้งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนทาให้ผู้เรียนมองเห็นความก้าวหน้าจากผลการเรียนรู้ของตนเองได้  
 พินิจ จันทร์ซ้าย (2546, หน้า 90) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง 
งานกิจกรรม หรือประสบการณ์ที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพ่ือทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้ว ให้สามารถ
นาความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 ปราณี จิณฤทธิ์ (2552, หน้า 32) ได้กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง งานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนท า
ด้วยตนเองภายหลังจากได้เรียนบทเรียน เพ่ือเป็นการทบทวนและฝึกทักษะในเรื่องที่เรียนผ่านมาแล้ว  
 ดังนั้น แบบฝึกทักษะจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องที่เรียนรู้ให้มากขึ้น โดยอาศัยการฝึกฝน
หรือปฏิบัติด้วยตนเองของผู้เรียน ลักษณะปัญหาในแบบฝึกทักษะจะเป็นปัญหาที่เสริมทักษะพ้ืนฐานโดยก าหนด
ขึ้นให้ผู้เรียนตอบเรียงลาดับจากง่ายไปยาก ปริมาณของปัญหาต้องเพียงพอ ที่สามารถตรวจสอบและพัฒนา
ทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เรียนไปแล้ว เพ่ือนาไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งใน
แบบฝึกทักษะจะทาให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเองได้ เพ่ือให้เกิดทักษะ เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ความช านาญในเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนไปในเรื่องนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.2.2 ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี  
ในการสร้างแบบฝึกสาหรับเด็ก มีองค์ประกอบหลายประการ ซึ่งได้มีนักการศึกษาหลายท่านให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับลักษณะของแบบฝึกที่ด ีไว้ดังนี้  
 กุสยา แสงเดช (2545, หน้า 6-7) ได้กล่าวแนะนาผู้สร้างแบบฝึกให้ยึดลักษณะแบบฝึก ที่ดีดังนี ้ 
  1) แบบฝึกที่ดีควรความชัดเจนทั้งคาสั่งและวิธีทา คาสั่งหรือตัวอย่างแสดงวิธีทา ที่ใช้ไม่ควร
ยากเกินไป เพราะจะท าความเข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายและเหมาะสมกับผู้ใช้ เพ่ือนักเรียนสามารถเรียนด้วย
ตนเองได ้ 
  2) แบบฝึกที่ดีควรมีความหมายต่อผู้เรียนและตรงตามจุดหมายของการฝึก ลงทุนน้อย ใช้ได้
นาน ทันสมัย  
  3) ภาษาและภาพที่ใช้ในแบบฝึกเหมาะกับวัยและพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน  
  4) แบบฝึกที่ดีควรแยกฝึกเป็นเรื่อง ๆ แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกินไป แต่ควรมีกิจกรรมหลาย
แบบเพ่ือเร้าความสนใจ และไม่เบื่อในการท าและฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งจนช านาญ  
  5) แบบฝึกที่ดีควรมีทั้งแบบก าหนดค าตอบในแบบและให้ตอบโดยเสรี  การเลือกใช้ค า 
ข้อความ รูปภาพในแบบฝึก ควรเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยและตรงกับความสนใจของนักเรียน ก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินและพอใจแก่ผู้ใช้ ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรู้ว่า นักเรียนจะเรียนได้เร็ว ในการกระท าที่ทาให้เกิดความ
พึงพอใจ  
  6) แบบฝึกท่ีดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ให้รู้จักค้นคว้ารวบรวมสิ่งที่พบเห็น
บ่อย ๆ หรือที่ตัวเองเคยใช้ จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น และรู้จักน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และมองเห็นว่าสิ่งที่ได้ฝึกนั้นมีความหมายต่อเขาตลอดไป 
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  7) แบบฝึกที่ดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคน มีความแตกต่าง
กันในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับสติปัญญา และประสบการณ์ เป็นต้น 
ฉะนั้น การท าแบบฝึกแต่ละเรื่องควรจัดท าให้มากพอและมีทุกระดับตั้งแต่ ง่าย ปานกลาง จนถึงระดับค่อนข้าง
ยาก เพ่ือว่าทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จะได้เลือกท าได้ตามความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนทุกคน
ได้ประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึก  
  8) แบบฝึกที่จัดทำเป็นรูปเล่ม นักเรียนสามารถเก็บรักษาไว้เป็นแนวทางเพ่ือทบทวนด้วย
ตนเองต่อไป  
  9) การที่นักเรียนได้ท าแบบฝึก ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้
ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ครูดาเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงท ี 
  10) แบบฝึกที่จัดขึ้น นอกจากมีในหนังสือเรียนแล้ว จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างเต็มท่ี  
  11) แบบฝึกที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้ครูประหยัดแรงงานและเวลาในการที่จะต้อง
เตรียมแบบฝึกอยู่เสมอ ในด้านผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาในการลอกแบบฝึกจากต าราเรียนหรือกระดานด า ทาให้มี
เวลาและโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ได้มากขึ้น  
  12) แบบฝึกช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะการพิมพ์เป็นรูปเล่มที่แน่นอน ลงทุนต่ าแทนที่จะ
ใช้พิมพ์ลงกระดาษไขทุกครั้งไป  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการที่ผู้ เรียนสามารถบันทึกและมองเห็น
ความก้าวหน้าของตนได้อย่างมีระบบและมีระเบียบ  
 จริยภรณ์ รุจิโมระ (2548, หน้า 148) ได้เสนอหลักเกณฑ์การฝึกทักษะ สรุปได้คือ แบบฝึกทักษะควร
ก าหนดนิยามของแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน ให้สามารถนาไปปฏิบัติได้ แจกแจงทักษะใหญ่ออกเป็นทักษะย่อยโดย
ละเอียด นักเรียนจะต้องฝึกทักษะในขั้นย่อย ๆ เหล่านั้นทีละขั้นจนเกิดทักษะแล้ว จึงฝึกทักษะที่ยากขึ้น ให้
นักเรียนฝึกทักษะที่แจกแจงเป็นทักษะย่อยแล้วหลายครั้ง จนมีความช านาญ เน้นการฝึกซ้ า ๆ มีการวัดและ
ประเมินผล หรือสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างสม่ าเสมอเพ่ือประเมินว่า เด็กมีทักษะเกิดขึ้นแล้วโดยสรุปลักษณะ
ของแบบฝึกท่ีดีคือ ต้องมีจุดประสงค์และค าสั่งที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีรูปแบบ
ที่ทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
 2.3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Achievement) เป็นผลที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ในการจัดการศึกษา
นักศึกษาได้ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นดัชนีประการ
หนึ่งที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังที ่ 
 อนาตาซี (Anastasi. 1976:107 อ้างถึงใน ปริยทิพย์  บุญคง , 2546:7) กล่าวไว้พอสรุปได้ว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านสติปัญญาและองค์ประกอบด้านที่ไม่ใช้สติปัญญา
ได้แก่องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจสังคมแรงจูงใจและองค์ประกอบที่ไม่ใช้สติปัญญาด้านอ่ืน  
 ไอแซงค์ อาโนลด์และไมลี  (Eysenck, Arnold and Meili.1972 อ้างถึงใน  ปริยทิพย์  บุญคง , 
2546:7) ให้ความหมายของคาว่าผลสัมฤทธิ์หมายถึงขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการทางานที่ต้องอาศัย
ความพยายามอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากการกระทาที่ต้องอาศัยทั้งความสามารถทั้งทางร่างกายและทาง
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สติปัญญา ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการเรียนโดยอาศัยความสามารถ
เฉพาะตัวบุคคลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจได้จากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการทดสอบ เช่น การสังเกตหรือ
การตรวจการบ้านหรืออาจได้ในรูปของเกรดจากโรงเรียนซึ่งต้องอาศัยกระบวนการที่ซับซ้อนและระยะเวลานาน
พอสมควรหรืออาจได้จากการวัดแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไปซึ่ งสอดคล้องกับ ไพศาล หวังพานิช 
(2536:89 อ้างถึงใน ปริยทิพย์ บุญคง, 2546:15) ที่ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมหรือการสอบจึงเป็น การตรวจสอบระดับความสามารถของ
บุคคลว่าเรียนแล้วมีความรู้เท่าใดสามารถวัดได้โดยการใช้แบบทดสอบต่างๆเช่นใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ข้อสอบ
วัดภาคปฏิบัติสามารถวัดได้ 2 รูปแบบ ดังนี้  
  1) การวัดด้านปฏิบัติเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติโดยทักษะของ
ผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถดังกล่าวในรูปของการกระท าจริงให้ออกเป็นผลงานการวัดต้องใช้
ข้อสอบภาคปฏิบัติ  
  2) การวัดด้านเนื้อหาเป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งเป็นประสบการณ์
เรียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆสามารถวัดได้โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์  
 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการวัด การเปลี่ยนแปลงและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่เรียนมาแล้วว่าเกิดการเรียนรู้เท่าใด  มีความสามารถชนิดใดโดย
สามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในลักษณะต่างๆ และการวัดผลตามสภาพจริงเพ่ือบอกถึงคุณภาพ
การศึกษาความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2.3.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลไว้ ดังนี้  
  สมนึก ภัททิยธนี (2546:78-82) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ว่าหมายถึงแบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองต่างๆ ที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้ว ซึ่งแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสร้างกับแบบทดสอบมาตรฐานแต่เนื่องจากครูต้องท าหน้าที่วัดผล
นักเรียนคือเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ตนได้สอนซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับแบบทดสอบที่ครูสร้างและมีหลาย
แบบแต่ที่นิยมใช้ม ี6 แบบ ดังนี้  
   1) ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่มีเฉพาะค าถามแล้ว
ให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรีเขียนบรรยายตามความรู้และข้อคิดเห็นแต่ละคน  
   2) ข้อสอบแบบกาถูก - ผิด ลักษณะทั่วไปถือได้ว่าข้อสอบแบบกาถูก-ผิดคือ ข้อสอบ
แบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แต่ตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิดใช่-
ไม่ใช่จริง-ไม่จริงเหมือนกัน-ต่างกันเป็นต้น  
   3) ข้อสอบแบบเติมค า ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยคหรือ
ข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ผู้ตอบเติมค าหรือประโยคหรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้นเพ่ือให้มีใจความ
สมบูรณ์และถูกต้อง  
   4) ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ ลักษณะทั่วไปข้อสอบประเภทนี้คล้ายกับข้อสอบแบบเติม
ค าแต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้นๆเขียนเป็นประโยคคาถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมค าเป็นประโยคที่ยังไม่
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สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเป็นคนเขียนตอบค าตอบที่ต้องการจะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการ
บรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง  
   5) ข้อสอบแบบจับคู่ ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีค าหรือ
ข้อความแยกจากกันเป็น 2 ชุดแล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้อความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จะคู่กับค าหรือ
ข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออกข้อสอบก าหนดไว้  
   6) ข้อสอบแบบเลือกตอบลักษณะทั่วไปข้อสอบแบบเลือกตอบนี้จะประกอบด้วย  2 
ตอน ตอนน าหรือค าถามกับตอนเลือกในตอนเลือกนี้จะประกอบด้วยตัวเลือกท่ีเป็นค าตอบถูกและตัวเลือกท่ีเป็น
ตัวลวงปกติจะมีคาถามที่ก าหนดให้นักเรียนพิจารณาแล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจาก
ตัวเลือกอ่ืนๆ และค าถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกันดูเผินๆ จะเห็นว่าทุกตัวเลือกถูกหมด 
แต่ความจริงมีน้าหนักถูกมากน้อยต่างกัน  
  พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543:96 อ้างถึงใน ปริยทิพย ์บุญคง,2546:16) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในท านองเดียวกันว่า หมายถึงแบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว
ซึ่งมักจะเป็นข้อค าถามให้นักเรียนตอบด้วยกระดาษและดินสอกับให้นักเรียนปฏิบัติจริง  
  จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กล่าวมาแล้ว  สรุปได้ว่า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงแบบทดสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางการเรียนด้านเนื้อหา
ด้านวิชาการและทักษะต่างๆของวิชาต่างๆ  
 2.3.3 หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากนักการศึกษาหลายๆ 
ท่าน ที่กล่าวถึงหลักเกณฑ์ไว้สอดคล้องกันและได้ลาดับเป็นขั้นตอน ดังนี้  
   1) เนื้อหาหรือทักษะที่ครอบคลุมในแบบทดสอบนั้นจะต้องเป็นพฤติกรรมที่สามารถ
ทาการวัดผลสัมฤทธิ์ได ้ 
   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้แบบทดสอบวัดนั้นถ้าน าไปเปรียบเทียบกันจะต้องให้
ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน  
   3) วัดให้ตรงกับจุดประสงค์การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควร จะ
วัดตามวัตถุประสงค์ทุกอย่างของการสอนและจะต้องมั่นใจว่าได้วัดสิ่งที่ต้องการจะวัดได้จริง  
   4) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียนซึ่งเป็น
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าไปสู่วัตถุประสงค์ที่วางไว้  ดังนั้นครูควรจะทราบว่าก่อนเรียนนักเรียนมี
ความรู้ความสามารถอย่างไรเมื่อเรียนเสร็จแล้วมีความรู้แตกต่างจากเดิมหรือไม่ โดยการทดสอบก่อนเรียนและ
ทดสอบหลังเรียน  
   5) การวัดผลเป็นการวัดผลทางอ้อมเป็นการยากที่จะใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบวัด
พฤติกรรมตรงๆ ของบุคคลได้สิ่งที่วัดได้คือการตอบสนองต่อข้อสอบดังนั้นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้เป็น
พฤติกรรมที่จะสอบจะต้องท าอย่างรอบคอบและถูกต้อง  
   6) การวัดการเรียนรู้เป็นการยากที่จะวัดทุกสิ่งทุกอย่างที่สอนได้ภายในเวลาจ าากัด  
สิ่งที่วัดได้เป็นเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเท่านั้นดังนั้นต้องมั่นใจว่าสิ่งที่วัดนั้นเป็นตัวแทนแท้จริงได้  
   7) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องช่วยพัฒนาการสอนของครูและเป็น
เครื่องช่วยในการเรียนของเด็ก 
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   8) ในการศึกษาที่สมบูรณ์นั้นสิ่งส าคัญไม่ได้อยู่ที่การทดสอบแต่เพียงอย่างเดียวการ
ทบทวนการสอนของครูก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  
   9) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรจะเน้นในการวัดความสามารถในการใช้ความรู้
ให้เป็นประโยชน์หรือการนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ  
   10) ควรใช้คาถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ที่วัด  
   11) ให้ข้อสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ความยากง่าย
พอเหมาะ มีเวลาพอสาหรับนักเรียนในการท าข้อสอบ  
  จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าในการสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพวิธีการสร้างแบบทดสอบที่
เป็นค าถามเพ่ือวัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแล้วต้องตั้งค าถามที่สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
 2.3.4 ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2538:146 อ้างถึงใน ปริยทิพย์ บุญคง,2546:17)ได้ให้
ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่าเป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนหลังจากที่
ได้เรียนไปแล้วซึ่งมักจะเป็นข้อคาถามให้นักเรียนตอบด้วยกระดาษและดินสอกับให้นักเรียนปฏิบัติจริงซึ่งแบ่ง
แบบทดสอบประเภทนี้เป็น 2 ประเภทคือ  
   1) แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของข้อค าถามที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นข้อคาถาม
ที่เกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนเป็นการทดสอบว่านักเรียนมีความรู้มากแค่ไหนบกพร่องในส่วน
ใดจะได้สอนซ่อมเสริมหรือเป็นการวัดเพ่ือดูความพร้อมที่จะเรียนในเนื้อหาใหม่ข้ึนอยู่กับความต้องการของครู  
   2) แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญใน แต่ละ
สาขาวิชาหรือจากครูที่สอนวิชานั้นแต่ผ่านการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนมีคุณภาพดีจึงสร้างเกณฑ์ปกติ
ของแบบทดสอบนั้นสามารถใช้หลักและเปรียบเทียบผลเพ่ือประเมินค่าของการเรียนการสอนในเรื่องใดๆก็ได้
แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือดาเนินการสอบบอดถึงวิธีการและยังมีมาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วยทั้ง
แบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐานจะมีวิธีการในการสร้างข้อคาถามที่เหมือนกันเป็นคาถามที่วัด
เนื้อหาและพฤติกรรมในด้านต่างๆทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการนาไปใช้ 2) ด้านการวิเคราะห์ 3) ด้านการ
สังเคราะห ์และ 4) ด้านการประเมินค่า  
 
2.4 กำรทดสอบประสิทธิภำพชุดกำรสอน  
 การผลิตสื่อหรือชุดการสอนนั้น ก่อนน าไปใช้จริงจะต้องนาสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิตขึ้นไปทดสอบ
ประสิทธิภาพเพ่ือดูว่าสื่อหรือชุดการสอนทาให้ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนหรือไม่ ดังนี้  
  ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, น. 7) กล่าวว่า การผลิตสื่อหรือชุดการสอนนั้น ก่อนนาไปใช้จริง
จะต้องน าสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิตขึ้นไปทดสอบประสิทธิภาพเพ่ือดูว่าสื่อหรือชุดการสอนทาให้ผู้เรียนมีความรู้
เพ่ิมข้ึนหรือไม่ มีประสิทธิภาพในการช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด มี
ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์หรือไม่และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากสื่อหรือชุดการสอนในระดับใด  
ดังนั้นผู้ผลิตสื่อการสอนจาเป็นจะต้องนาสื่อหรือชุดการสอนไปหาคุณภาพ  เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ 
การหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชัน ครอบคลุม 1) ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ 2) ความจ าเป็น
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ที่จะต้องหาประสิทธิภาพ 3) การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 4) วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพของแอพลิเค
ชัน 5) ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชัน และ 6) เกณฑ์ประสิทธิภาพของแอพลิเคชัน ดังนี้  
  2.4.1 ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ  
   ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน หมายถึง การหาคุณภาพของสื่อหรือ
ชุดการสอน โดยพิจารณาตามขั้นตอนของการพัฒนาสื่อหรือชุดการสอนแต่ละขั้น  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“Developmental Testing”  
   Developmental Testing คือ การทดสอบคุณภาพตามพัฒนาการของการผลิตสื่อ
หรือชุดการสอนตามลาดับขั้นเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบของต้นแบบชิ้นงาน  ให้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
   สำหรับการผลิตสื่อและชุดการสอนการทดสอบประสิทธิภาพ  หมายถึง การน าสื่อ
หรือชุดการสอนไปทดสอบด้วยกระบวนการสองขั้นตอนคือ การทดสอบประสิทธิภาพใช้เบื้องต้น (Try Out) 
และทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพ่ือหาคุณภาพของสื่อตามข้ันตอนที่ก าหนด ใน 3 ประเด็น คือ 
การท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน การช่วยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนและทาแบบประเมินสุดท้ายได้ดี และ
การท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะผลิตออกมาเผยแพร่เป็นจ านวนมาก  
    1) การทดสอบประสิทธิภาพใช้เบื้องต้น เป็นการน าสื่อหรือชุดการสอนที่
ผลิตขึ้นเป็นต้นแบบ (Prototype) แล้วไปทดลอบประสิทธิภาพใช้ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแต่ละระบบ เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนให้เท่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และปรับปรุงจนถึงเกณฑ์  
    2) การทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง หมายถึง การนาสื่อหรือชุดการสอนที่
ได้ทดสอบประสิทธิภาพใช้และปรับปรุงจนได้คุณภาพถึงเกณฑ์แล้วของแต่ละหน่วย  ทุกหน่วยในแต่ละวิชาไป
สอนจริงในชั้นเรียนหรือในสถานการณ์การเรียนที่แท้จริงในช่วงเวลาหนึ่ง อาทิ 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนาไปเผยแพร่และผลิตออกมาเป็นจานวนมาก  
   การทดสอบประสิทธิภาพทั้งสองขั้นตอนจะต้องผ่านการวิจัยเชิงวิจั ยและพัฒนา 
(Research and Development-R&D) โดยต้องด าเนินการวิจัยในขั้นทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น และอาจ
ทดสอบประสิทธิภาพซ้ าในขั้นทดสอบประสิทธิภาพใช้จริงด้วยก็ได้เพ่ือประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา
ทางไกลนานาชาติ  
  2.4.2 ความจาเป็นของการหาประสิทธิภาพสื่อการสอน  มีความจ าเป็นด้วยเหตุผล 3 
ประการ คือ  
   2.4.2.1 ส าหรับหน่วยงานผลิตสื่อการสอน การทดสอบประสิทธิภาพช่วยประกัน
คุณภาพของสื่อการสอนว่าอยู่ในขั้นสูง เหมาะสมที่จะลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก หากไม่มีการทดสอบ
ประสิทธิภาพเสียก่อนแล้ว เมื่อผลิตออกมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ดี ก็จะต้องผลิตหรือทาข้ึนใหม่เป็นการสิ้นเปลืองทั้ง
เวลา แรงงานและเงินทอง  
   2.4.2.2 ส าหรับผู้ใช้สื่อสื่อการสอน ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจะทาหน้าที่เป็น
เครื่องมือช่วยสอนได้ดี ในการสร้างสภาพการเรียนให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่มุ่งหวัง บางครั้งสื่อ
การสอนต้องช่วยครูสอนบางครั้งต้องสอนแทนครู (อาทิในโรงเรียนครูคนเดียว) ดังนั้น ก่อนนาแอพลิเคชันเพ่ือ
การเรียนรู้ไปใช้ ครูจึงควรมั่นใจว่า สื่อการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนจริง การ
ทดสอบประสิทธิภาพตามล าดับขั้นจะช่วยให้เราไดส้ื่อการสอนที่มีคุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
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   2.4.2.3 ส าหรับผู้ผลิตสื่อการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะท าให้ผู้ผลิตมั่นใจได้
ว่าเนื้อหาสาระที่บรรจุลงในแอพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าใจ อันจะช่วยให้ผู้ผลิตมี
ความช านาญสูงขึ้น เป็นการประหยัดแรงสมองแรงงาน เวลาและเงินทองในการเตรียมต้นแบบ โดยสรุป การ
ทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอน มีความจ าเป็นเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพว่าอยู่ขั้นสูง สามารถใช้ในการสอน
ได ้และผู้สอนเกิดความม่ันใจในเนื้อหาสาระของแอพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้  
  2.4.3. การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ  
   การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อการสอนจะช่วย
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดับที่ผู้ผลิตสื่อการสอนจะพึงพอใจว่าหากสื่อการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับ
นั้นแล้ว แสดงว่าสื่อการสอนนั้นมีคุณค่าที่จะนาไปสอนนักเรียน และคุ้มกับการลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวน
มาก  
  ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, น. 8) อธิบายเกณฑ์การก าหนดประสิทธิภาพของสื่อว่า การที่จะ
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของสื่อการสอนนั้น เป็นขีดก าหนดที่จะยอมรับว่า สิ่งใดหรือพฤติกรรมใดมีคุณภาพ
และหรือปริมาณที่จะรับได้ การตั้งเกณฑ์ ต้องตั้งไว้ครั้งแรกครั้งเดียว เพ่ือจะปรับปรุงคุณภาพให้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ า
ที่ตั้งไว้ จะตั้งเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพไว้ต่างกันไม่ได้ เช่น เมื่อมีการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ตั้ง
เกณฑ์ไว้ 60/60 แบบกลุ่ม ตั้งไว้ 70/70 ส่วนแบบสนาม ตั้งไว้ 80/80 ถือว่า เป็นการตั้งเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง 
อนึ่งเนื่องจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์ต่ าสุด ดังนั้นหากการทดสอบคุณภาพของสิ่งใดหรือพฤติกรรมใดได้ผลสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 หรืออนุโลมให้มีความคลาดเคลื่อนต่ าหรือสูงกว่าค่าประสิทธิภาพ
ที่ตั้งไว้เกิน 2.5 ก็ให้ปรับเกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น แต่หากได้ค่าต่ ากว่าค่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ ต้องปรับปรุงและ
น าไปทดสอบประสิทธิภาพใช้หลายครั้งในภาคสนามจนได้ค่าถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  เกณฑ์ประสิทธิภาพหมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นระดับที่ผลิตสื่อหรือชุดการสอนจะพึงพอใจว่า หากสื่อหรือชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว สื่อหรือชุดการสอนนั้นก็มีคุณค่าที่จะน าไปสอนนักเรียนและคุ้มแก่การลงทุนผลิต
ออกมาเป็นจ านวนมาก การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระทาได้ โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 
ประเภทคือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 = Efficiency of Process 
(ประสิทธิภาพของกระบวนการ ) และพฤติกรรมสุดท้าย  (ผลลัพธ์) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น  E2 = 
Efficiency of Product (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์)  
   1) ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional Behavior) คือประเมินผลต่อเนื่องซึ่ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยของผู้เรียน เรียกว่า“กระบวนการ” (Process) ที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม 
ได้แก ่การทาโครงการ หรือท ารายงานเป็นกลุ่ม และรายงานบุคคล ได้แก่งานที่มอบหมาย และกิจกรรมอ่ืนใดที่
ผู้สอนก าหนดไว้  
   2) ประเมินพฤติกรรมสุดท้าย (Terminal Behavior) คือประเมินผลลัพธ์ (Product) 
ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล่ ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนจะก าหนด
เป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยก าหนดให้ของผลเฉลี่ยของ
คะแนนการท างานและการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อร้อยละของผลการประเมินหลังเรียนทั้งหมด 
นั่นคือ E1/E2 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตัวอย่าง 80/80 หมายความว่าเมื่อ
เรียนจากสื่อหรือชุดการสอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถทาแบบฝึกปฏิบัติ หรืองานได้ผลเฉลี่ย 80% และประเมิน
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หลังเรียนและงานสุดท้ายได้ผลเฉลี่ย 80% การที่จะก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ให้ผู้สอนเป็นผู้
พิจารณาตามความพอใจโดยพิจารณาพิสัยการเรียนที่จ าแนกเป็นวิทยพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย 
(Affective Domain)และทักษพิสัย (Skill Domain) ในขอบข่ายวิทยพิสัย (เดิมเรียกว่าพุทธิพิสัย**) เนื้อหาที่
เป็นความรู้ความจามักจะตั้งไว้สูงสุดแล้วลดต่ าลงมาคือ 90/90 85/85 80/80 ส่วนเนื้อหาสาระที่เป็นจิต
พิสัย จะต้องใช้เวลาไปฝึกฝนและพัฒนา ไม่สามารถทาให้ถึงเกณฑ์ระดับสูงได้ในห้องเรียนหรือในขณะที่เรียน 
จึงอนุโลมให้ตั้งไว้ต่ าลง นั่นคือ 80/80 75/75 แต่ไม่ต่ ากว่า 75/75 เพราะเป็นระดับความพอใจต่ าสุด จึงไม่
ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ ากว่านี้ หากตั้งเกณฑ์ไว้เท่าใด ก็มักได้ผลเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากระบบการสอนของไทย
ปัจจุบัน (2520) ได้ก าหนดเกณฑ์ โดยไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 0/50 นั่นคือ ให้ประสิทธิภาพ
กระบวนการมีค่า 0 เพราะครูมักไม่มีเกณฑ์เวลาในการให้งานหรือแบบฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน  ส่วนคะแนน
ผลลัพธ์ที่ให้ผ่านคือ 50% ผลจึงปรากฏว่า คะแนนวิชาต่างๆ ของนักเรียนต่ าในทุกวิชา เช่น คะแนนภาษาไทย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเฉลี่ยแต่ละปีเพียง 51%  
   โดยสรุป การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ เป็นการก าหนดระดับประสิทธิภาพของสื่อ
การสอนจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  เป็นระดับที่ผู้ผลิตสื่อการสอนพึงพอใจ  โดยก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์  
  2.4.4 วิธีการคานวณหาประสิทธิภาพ  
   ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2556, น. 10) กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพของสื่อ
การสอนโดยใช้สูตร E1/E2 ซึ่งประยุกต์มาจากแนวคิดในการหาประสิทธิภาพชุดการสอนของ ชัยยงค์ พรหม
วงศ์ ที่ก าหนดว่า E1 เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยมีวิธีการ
ค านวณตามสูตรดังนี้ 

𝐸1 =
ΣX
𝑁

𝐴

 × 100 

   𝐸1     คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

     ΣX  คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่างเรียน  
     A  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกชิ้นรวมกัน  
     N  คือ จานวนนักเรียน 
 

𝐸1 =
Σ𝐹
𝑁
𝐵

× 100 

    𝐸2  คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  

    ΣF  คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน  
    B  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน  
    N  คือ จ านวนนักเรียน 
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    โดยสรุป วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพของสื่อ ทาโดยใช้สูตร E1/E2  
   2.4.5 ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพ  
    เมื่อสร้างสื่อการสอนแล้วจะต้องไปทดลองหาประสิทธิภาพตามข้ันตอนดังนี้  
    ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, น. 14) กล่าวถึงขั้นตอนในการทดลองหา
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนดังนี้  
     1) ทดลองแบบหนึ่ งต่ อหนึ่ ง  (One to one Testing) โดยน า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองกับนักเรียน 3 คน โดยเลือกระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง 
และต่ า ระดับละ 1 คน เพ่ือเป็นการศึกษาถึงข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขในด้านสานวนภาษา  กราฟิก ความ
เหมาะสมของระยะเวลาที่ก าหนดในบทเรียนและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข  
     2) การทดลองในขั้นทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) 
เป็นการศึกษาถึงความเหมาะสมของบทเรียนในด้านต่างๆ เช่น การใช้ภาษาในบทเรียน นักเรียนในกลุ่มเล็ก 
ความเข้าใจตรงกันหรือไม่ ภาษาที่ใช้คลุมเครือหรือไม่ ระยะเวลาที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสมหรือไม่ผลเป็น
อย่างไร เมื่อนาผลการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและผลการทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนไปวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพแล้วได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่นาข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนนี้ไปปรับปรุงแก้ไขบทเรียนต่อไป  
     3). การทดลองในขั้นทดลองกับกลุ่มใหญ่ (Field Testing) เพ่ือน า
ผลการทาแบบทดสอบระหว่างเรียน และผลการทดสอบหลังการเรียนด้วยบทเรียนไปวิเคราะห์  หา
ประสิทธิภาพของบทเรียน  
    โดยสรุป ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ประกอบด้วย 
การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การทดลองในข้ันทดลองกับกลุ่มเล็ก และการทดลองในขั้นทดลองกับ กลุ่มใหญ ่ 
  2.4.6 เกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรียน  
   ประสิทธิภาพของสื่อการสอนจะก าหนดให้เป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่านักเรียน
เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยก าหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ผลเฉลี่ยของคะแนนการทางานและการ
ประกอบกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการสอนหลังการเรียนของนักเรียนทั้งหมดนั่นคือ  
E1/ E2 หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (ชัยยงค์ พรหมวงศ ์, 2556, น. 19)  
   ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ การประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional 
Behavior) ของนักเรียน ได้แก่ การประเมินกิจกรรม งานที่มอบหมายและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ผู้สอนก าหนดไว้
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คือ การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (Terminal Behavior) โดยพิจารณาจากการ
สอบหลังเรียนและการสอบไล่  
   โดยสรุป เกณฑ์ประสิทธิภาพของสื่อการสอน เป็นการก าหนดเปอร์เซ็นต์ผลเฉลี่ยของ
คะแนนในการประกอบกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการสอนหลังการเรียนของนักเรียน
ทั้งหมด 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 793) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง รักชอบใจ ขณะที่
นักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ  กิตติมา ปรีดิลก (2532:321) กล่าวคือ      
เป็นความรู้สึกที่ชอบหรือพอใจที่มีองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง  ๆ และได้รับการตอบสนองต่อความ
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ต้องการนั้น นอกจากนี้อรทัย บุญช่วย (2544:10) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ 
ความรู้สึกและทัศนะของบุคคลอันเนื่องมากจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจซึ่งจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรม  โดย
แสดงออกมาในลักษณะของความชอบ  
 สรุปได้ว่าความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียนจะมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ทั้งนี้ผู้เรียนได้รับ
การตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิต 
นั่นคือ สิ่งที่ครูผู้สอนจะค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
 ทฤษฏีสาหรับการสร้างความพึงพอใจ  
 พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544 : 127) ได้กล่าวสรุป ทฤษฏีส าาหรับการสร้างความพึงพอใจมีอยู่หลาย
ทฤษฏีแต่ทฤษฏีที่ได้รับการยอมรับ  ได้แก่ ทฤษฏีความต้องการตามลาดับขั้นของมาสโลว์  (Maslow’s 
Hierarchy of Needs) กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการเหมือนกัน แต่ความต้องการขั้นเป็นลาดับขั้น ที่
เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้  
 มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการสิ่งใดได้รับการตอบสนองแล้ว 
ความต้องการอย่างอ่ืนก็จะเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบสิ้น  
 ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจสาหรับพฤติกรรมอ่ืนต่อไปความต้องการที่
ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม  
 ความต้องการของมนุษย์จะเรียงเป็นลาดับขั้นตามลาดับความส าคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการใน
ระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงจะเรียกร้องให้มีการตอบสนอง ซึ่งล าดับขั้นความ
ต้องการของมนุษย์ม ี5 ขั้น ตามลาดับขั้นจากต่ าไปสูง ดังนี้  
  1) ความต้องการด้านร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการเบื้องต้นเพ่ือความ
อยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการในเรื่องของอาหาร น้า อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และ
ความต้องการทางเพศ ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน ก็ต่อเมื่อความต้องการ
ทั้งหมดของคนยังไม่ได้รับการตอบสนอง  
  2) ความต้องการด้านความปลอดภัยเพ่ือความมั่นคง (security of safety needs) ถ้าความ
ต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว  มนุษย์จะต้องการในขั้นสูงต่อไป คือ เป็น
ความรู้สึกที่ต้องการความปลอดภัย หรือความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความ
อบอุ่นใจ  
  3) ความต้องการทางด้านสังคม (social or belonging needs) หลังจากที่มนุษย์ได้รับการ
ตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสูงขึ้นอีก  คือ ความต้องการทางสังคม ซึ่งเป็นความ
ต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพ่ือน  
  4) ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับนับถือ (esteem needs) เป็นความต้องการให้คนอ่ืน
ยกย่อง ให้เกียรติและเห็นความส าคัญของตนเอง อยากเดินในสังคม รวมถึงความส าเร็จ ความรู้ความสามารถ 
ความเป็นอิสระและเสรีภาพ 
  5) ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (self-actualization) เป็นความต้องการระดับสูงสุดของ
มนุษย์ ส่วนมากจะเป็นการอยากจะเป็น อยากจะได้ตามความคิดของตนหรือต้องการจะเป็นมากกว่าที่ตัวเอง
เป็นอยู่ในขณะนี้  
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 จากสาระส าคัญของทฤษฏีความต้องการตามลาดับขั้นของมาสโลว์ สรุปได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความ
ต้องการเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันไป และความต้องการในแต่ละขั้นของมนุษย์จะมีความส าคัญแก่บุคคล
มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่ได้รับจาการตอบสนองความต้องการในล าดับนั้น ๆ โดยความ
ต้องการของมนุษย์มี 5 ขั้น ตามลาดับขั้นจากต่ าไปสูง ได้แก่ ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการด้าน
ความปลอดภัยหรือความมั่นคง ความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับนับถือ และ
ความต้องการความส าเร็จในชีวิต ตามลาดับ  
 
2.6 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้สนในทาการวิจัยไว้
หลายท่าน จนสามารถน ามาเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาและการตัดสินใจที่จะทาการวิจัยดังต่อไปนี้  
 กนกพร พ่ัวพันธ์ศรี (2555, บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
เรื่องเศษส่วนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคา
สร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า (1) แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.95/82.67 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ความ
พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  
 จริยา พงษ์ศิริรักษ์ (2548: บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดแบบองค์รวมของ
นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง จานวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์กลุ่มทดลองหลังการฝึกกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการคิดแบบองค์รวมสูงกว่าก่อนฝึกกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ชูศักดิ์ สุระประวัติวงศ์  (2551 : บทคัดย่อ ) ได้วิจัยการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 19 คน ที่โรงเรียนบ้านหนองไฮ 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.04/86.84 
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 20 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 นภัสวรรณ นุชชม. (บทคัดย่อ : 2555). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบต่อมไร้ท่อโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังข่อยพิทยา. งานวิจัย
ในชั้นเรียน. โรงเรียนวังข่อยพิทยา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42.  
 ประภาวดี แก่นจันทร์หอม (2550: บทคัดย่อ) การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ
ภาษาไทยสาหรับ นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ
ภาษาไทยสาหรับ นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ 85.90/85.38 ผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มที่เรียน โดยการสอน
แบบปกติในทุกด้าน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01  
 มณฑา นิระทัย (บทคัดย่อ : 2535 ) ได้ศึกษาการใช้ชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับ 
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ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดการสอน
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ราตรี นางาม (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ กลุ่มเครือข่ายโพนทองหนองไฮ สา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ จานวน 42 คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับ
ใจความสูงกว่ากอ่นใช้ชุดฝึกทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ศิริวรรณ โพธิ์สุวรรณ (บทคัดย่อ : 2531) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนเพ่ือสอน
ซ่อมเสริมการวิเคราะห์และบวกเลข ลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีความบกพร่องในเรื่องการลบเลข 
15 คน และบวกเลข 15 คน จากนั้นให้นักเรียนเรียนจากชุดการสอนซ่อมเสริม ตามประเภทที่นักเรียนมีความ
บกพร่อง ผลปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนในแต่ละชุดการ
เรียนการสอน แตกต่างกันที่ระดับ 0.5  
 โศภิต วงศ์คูณ (2553, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.43/78.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สุคนธ์ ยั่งยืน (2549: บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็น
นักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดารงสินอุทิศ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 จานวน 30 คนมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.67/83.25 2. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน โดยใช้
ชุดฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 สุฐิพร สอนอ่อน (บทคัดย่อ: 2547) ซึ่งได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 อุษา รัตนบุปผา (บทคัดย่อ : 2547) ได้พัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องรูปแบบและความสัมพันธ์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 4 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง รูปแบบ
และความสัมพันธ์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.05/82.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการ
ออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ผู้จัดท าได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้  
  3.1.1 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ในครั้ งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5         
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จานวน 279 คน  
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จานวน 84 คน ได้มาจากก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ การประมาณจาก
จ านวนประชากร ที่ร้อยละ 30 โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในในการวิจัยครั้งนี้คือ  
  3.2.1 ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 หน่วย  
   หน่วยที่ 1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา  
   หน่วยที่ 2 โครงงานกับการแก้ปัญหา  
   หน่วยที่ 3 การสร้างประโยชน์จากผลงาน  
  3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ  
  3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการ
ออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมวลคา (Rating 
Scale) จานวน 1 ชุด มี 10 ข้อ  
  3.2.4 แบบประเมินเครื่องมือสาหรับผู้เชี่ยวชาญ  
 
3.3 กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ  
 ในการสร้างเครื่องมือ ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
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  3.3.1. การสร้างใบกิจกรรมฝึกทักษะ  
   3.3.1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างชุดฝึกทักษะจาก
เอกสาร ต ารา หนังสือ คู่มือการสร้างชุดฝึกทักษะ หลักการสร้างแบบฝึกทักษะของกรมวิชาการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดเนื้อหาและสร้างใบกิจกรรมฝึกทักษะ  
   3.3.1.2 ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจัดการเรียนรู้ หนังสือเรียน แผนการจัดการเรียนรู้         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือก าหนดขอบเขตและความ
ครอบคลุมเนื้อหาในบทเรียน  
   3.3.1.3 เลือกเนื้อหาที่จะน ามาพัฒนาใบกิจกรรมฝึกทักษะในครั้งนี้ แล้วแบ่งเนื้อหา
ที่จะสอนออกเป็นตอนย่อยๆ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายทั่วไป จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการสร้างใบกิจกรรมฝึกทักษะ โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ ดังนี้  
   หน่วยที่ 1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา  
    กิจกรรมที่ 1.1 ส ารวจก่อนสร้าง  
    กิจกรรมที่ 1.2 สร้างอย่างมีความรู้  
    กิจกรรมที่ 1.3 ปฏิบัติอย่างมีทักษะ  
    กิจกรรมที่ 1.4 พัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา  
    กิจกรรมที่ 1.5 คิดอย่างไรให้คุ้มทุน  
    กิจกรรมที่ 1.6 ช่วยคุณสมารท์วางระบบน้ า  
    กิจกรรมที่ 1.7 ความรู้กับการออกแบบสนามเด็กเล่น  
   หน่วยที่ 2 โครงงานกับการแก้ปัญหา  
    กิจกรรมที่ 2.1 การตัดสินใจเลือกปัญหาที่สนใจเพื่อพัฒนาโครงงาน  
    กิจกรรมที่ 2.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  
    กิจกรรมที่ 2.3 การออกแบบการแก้ปัญหา  
    กิจกรรมที่ 2.4 การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  
    กิจกรรมที่ 2.5 การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขแก้ปัญหา  
   หน่วยที่ 3 การสร้างประโยชน์จากผลงาน  
    กิจกรรมที่ 3.1 การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน(การเพ่ิมมูลค่า)  
    กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน(การสร้างมูลค่า)  
    กิจกรรมที่ 3.3 สิทธิและการคุ้มครองผลงาน  
    กิจกรรมที่ 3.4 การน าเสนองานอย่างมืออาชีพ  
   3.3.1.4 ดาเนินการพัฒนาใบกิจกรรมฝึกทักษะ  รายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5  
   3.3.1.5 น าใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้องด้านเนื้อหา ส านวน
ภาษา ตลอดจนรูปแบบการน าเสนอ  
   3.3.1.6 นาผลการประเมินใบกิจกรรมฝึกทักษะของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์  ความ
เหมาะสม ด้วยการหาค่าเฉลี่ย 
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   3.3.1.7 ปรับปรุง แก้ไขใบกิจกรรมฝึกทักษะตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญได้แก่ 
ด้านการใช้สานวนภาษาที่เหมาะสม มีความกะทัดรัดชัดเจน ด้านรูปแบบในการนาเสนอที่หลากหลาย และ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  
  3.3.2. การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 ที่ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้  
   3.3.2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการออกแบบเทคโนโลยี เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างของวิชา ตาราและเอกสารต่าง ๆ  
   3.3.2.2 ศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ทราบแนวทางของหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ที่
สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   3.3.2.3 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษา 
และเนื้อหา โดยท าความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละเนื้อหาของราย
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
   3.3.2.4 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น 
สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผล เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักการขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  
   3.3.2.5 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยยึดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
   3.3.2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อที่ปรึกษา
ได้แก่ นายจุมพล  ทวีตา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
ข้อบกพร่อง และให้ค าแนะนาที่สมควรปรับปรุงแก้ไขในองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้  
   3.3.2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม  เพ่ือ
ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  
   3.3.2.8 น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
โดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 5.00 จึงถือว่าใช้ได้ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชา
การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ ที่ผู้ศึกษาสร้างและ
พัฒนาขึ้น ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด ถือเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสามารถนาไปใช้
ทดลองได ้ 
  3.3.3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่5 ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ โดยการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามขั้นตอน ดังนี้ 
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   3.3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์
การเขียนข้อสอบ การหาค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรง และการวัดผล เพ่ือนามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   3.3.3.2 วิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานตัวชี้วัด รายวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
   3.3.3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ให้ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็น
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ข้อจานวน 30 ข้อเพ่ือน ามาใช้จริงจานวน 20 ข้อ  
   3.3.3.4 น าแบบทดสอบที่ พิมพ์ขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญชุดเดิม  เพ่ือพิจารณา 
ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา สานวนภาษา และความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อค าถาม
และครอบคลุมเนื้อหาหรือไม ่แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
   3.3.3.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุง  แก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหากับจุดประสงค์ โดยใช้ IOC ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
   ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
    3.3.3.6 นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC ซึ่งเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00 
ทั้ง 20 ข้อ ซึ่งแสดงว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์นั้นได้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้  
    3.3.3.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนาผลมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ  
    3.3.3.8 จัดพิมพ์ข้อสอบและท าส าเนาข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
แล้ว เพ่ือเตรียมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป  
  3.3.4 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  
   การสร้างแบบทสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ได้ด าเนินการสร้าง
และพัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้  
   3.3.4.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น 
และการวิจัยการศึกษา  
   3.3.4.2 ศึกษารูปแบบ ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ชุดฝึกทักษะ จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   3.3.4.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของเรียนในการใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ 
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
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(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
จ านวน 1 ชุด 10 ข้อ 
   3.3.4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น  เสนอต่อคณะ
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของภาษา สานวนภาษา และความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้กับข้อคาถาม แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
   3.3.4.5 จัดพิมพ์และทาสาเนาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน  
  3.3.5. วิธีการด าเนินการศึกษา  
   ผู้ศึกษาได้ใช้แบบแผนการศึกษาค้นคว้าแบบ One Group Pre-test Post-test 
Design 

กำรทดสอบก่อนเรียน ตัวแปรอิสระ กำรทดสอบหลังเลิกเรียน 
𝑇1 X 𝑇2 

   𝑇1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test)  

   X  หมายถึง การทดลองโดยใช้แบบฝึกทักษะ  
   𝑇2  หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Post – test)  

 การด าเนินการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ใช้รูปแบบ One Group Pretest-Posttest 
Design กับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 84 
คน โดยด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้  
   3.3.5.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กับ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 84 
คน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ ตรวจแล้วเก็บคะแนนไว้ ก่อนที่จะด าเนินการเรียนการสอนด้วยการใช้ใบ
กิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
   3.3.5.2 ด าเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และใบกิจกรรมฝึก
ทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 3 แผน โดยทดลองสอนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2563 ทั้งนี้ไม่รวม
ระยะเวลาของทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน  
   3.3.5.3 ทดสอบหลังเรียน (Post – test) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการทดลองสอนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ครบ 3 แผน และใบกิจกรรมฝึกทักษะครบทุกใบกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน ท าการตรวจให้คะแนนแล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป  
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 3.4.1 วิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ  
  3.4.1.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้ IOC ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
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  3.4.1.2 การหาค่าอ านาจจ าแนก (B) (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายข้อ ค านวณโดยใช้วิธีของ เบรนแนน (Brennan)  
  3.4.1.3 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามวิธีของ โลเวทท ์(Lovett) 
 3.4.2 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้ จาก
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3.4.3 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของใบกิจกรรมฝึกทักษะ  รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2  
 3.4.4 วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 โดยใช้สูตร E.I.  
 3.4.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย
ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ t – test 
(Dependent Samples)  
 3.4.6 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชา
การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมคะแนนแล้ววิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย น าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย 
ดังนี้  
  ระดับ 5 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ระดับ 4 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
  ระดับ 3 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
  ระดับ 2 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
  ระดับ 1 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 
3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 3.5.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  3.5.1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร P 

   สูตร  P = 
𝑓

𝑁
× 100 

   เมื่อ  P แทน ร้อยละ  
    f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ  
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด  
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  3.5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ 

   สูตร 𝑋= 
Σx 

𝑁
 

   เมื่อ 𝑋    แทน ค่าเฉลี่ย  
    𝛴  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม  
      N   แทน จานวนคนทั้งหมด  
  3.5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตรต่อไปนี้ 

   สูตร  𝑆.𝐷.= √
NΣ𝑋

2 − (Σ𝑋2) 

N(N − 1) 
 

   เมื่อ  S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 27  
    X  แทน คะแนนแต่ละคน  
    N    แทน จานวนคนทั้งหมด  
    𝛴  แทน ผลรวม 
 3.5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ  
  3.5.2.1 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   3.5.2.1.1 การหาค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนโดยใช้สูตรของ เบรนแนน (Brennan) 

   สูตร  B= 
𝑈

𝑁1
−

𝐿

𝑁2
 

   เมื่อ  B แทน อ านาจจ าแนกของข้อสอบ  
    U แทน จ านวนผู้รอบรู้หรือผู้สอบผ่านเกณฑ์ท่ีตอบถูก  
    L แทน จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก  
    𝑁1 แทน จ านวนคนผู้รอบรู้ที่ผ่านเกณฑ์  

    𝑁2 แทน จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์  

  3.5.2.1.2 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ดังนี้ 

   สูตร 𝐼𝑂𝐶 = 
ΣR 

𝑁
 

   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับ เนื้อหาหรือข้อสอบกับ
            จุดประสงค์  
   𝛴𝑅 แทน ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
   N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ  
  3.5.2.1.3 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
วิธีการของโลเวทท์ (Lovett Method) 
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   สูตร  𝑟𝑐𝑐=1− 
𝐾Σ𝑋𝑖 − Σ𝑋

 𝑖2 

(𝑘−1)Σ(𝑋𝑖−𝐶2)
 

   เมื่อ  𝑟𝑐𝑐 แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ์  
    k แทน จานวนข้อสอบแบบทดสอบท้ังฉบับ  
    𝑋𝑖 แทน คะแนนสอบของนักศึกษาแต่ละคน  
    C แทน คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ  
  3.5.2.2 วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2  
  3.5.2.2.1 หาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน (E1) 

   สูตร  E1 =
Σ𝑋1

𝑁
𝐴1

× 100 

   เมื่อ  𝐸1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน  

    𝑋1 แทน คะแนนเฉลี่ยของคะแนนห้องนั้น ๆ ที่ได้ 28  

    𝐴1 แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน 

  3.5.2.2.2 หาค่าประสิทธิภาพของการเรียนการสอน (E2) 

   สูตร  E1 =
Σ𝑋2

𝑁
𝐴2

× 100 

   เมื่อ  E2 แทน ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน  

    X2 แทน คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ได้จากการทา แบบทดสอบหลังจากที่

     เรียนไปแล้ว  
    𝐴2 แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ  

  3.5.2.3 ดัชนีประสิทธิผลของใบกิจกรรมฝึกรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 ใช้สูตร 

 ค่าดัชนีประสิทธิผล  (E. I. ) =  
ผลรวมของคะแนนหลังเรียน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียน

(จ านวนนักศกึษา×คะแนนเต็ม) – ผลรวมคะแนนกอ่นเรียน 
 

  3.5.3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สูตร t – test (Dependent Sample) ดังนี้  

   สูตร  𝑡= 
ΣD 

√𝑁𝛴𝐷2−(𝛴𝐷)2

𝑁 −1

 

   เมื่อ t แทน ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤติ เมื่อทราบว่าความมีนัยส าคัญ  
    D แทน ผลต่างระหว่างคะแนนคู่  
    N แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง 
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นกัเรียนชาย นกัเรียนหญิง

บทท่ี 4 
ผลกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ทดลองจัดกิจกรรม หลังจากได้ด าเนินการทดสอบ และท าการบันทึกคะแนนไว้เพ่ือหาค่า
ความแตกต่างโดยเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ได้ผลดังปรากฏในตารางดังต่อไปนี้  
 
ตำรำงวิเครำะห์ที ่1 แสดงจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 

ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
นักเรียนชาย 22 26.19 
นักเรียนหญิง 62 73.81 

รวม 84 100 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางวิเคราะห์ที่ 1 พบว่าจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ จานวน 84 คน เป็นนักเรียนชายจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19 และเป็น
นักเรียนหญิงจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 73.81 
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ตำรำงวิเครำะห์ที่ 2 ตารางแสดงคะแนนเรียนก่อนเรียน และ หลังเรียน รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
คะแนนทดสอบ ผลต่ำง 

ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน หลังเรียน D D^2 

1  10 62 18 8 64 
2  12 71 18 6 36 
3  12 12 12 12 12 
4  9 70 18 9 81 
5  9 67 18 9 81 
6  9 67 17 8 64 
7  11 68 19 8 64 
8  9 56 16 7 49 
9  9 64 19 10 100 

10  9 50 17 8 64 
11  9 67 17 8 64 
12  12 70 16 4 16 
13  10 60 15 5 25 
14  12 53 17 5 25 
15  5 47 18 13 169 
16  5 66 15 10 100 
17  12 65 17 5 25 
18  11 56 14 3 9 
19  10 57 18 8 64 
20  10 64 16 6 36 
21  8 71 18 10 100 
22  11 72 18 7 49 
23  8 55 16 8 64 
24  8 67 18 10 100 
25  8 68 17 9 81 
26  8 56 16 8 64 
27  12 55 18 6 36 
28  8 55 16 8 64 
29  8 53 17 9 81 
30  10 64 16 6 36 
31  12 61 14 2 4 
32  10 70 16 6 36 
33  9 65 15 6 36 
34  9 65 18 9 81 
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เลขที่ ชื่อ - สกุล 
คะแนนทดสอบ ผลต่ำง 

ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน หลังเรียน D D^2 

35  12 60 17 5 25 
36  11 70 18 7 49 
37  12 67 13 1 1 
38  10 65 19 9 81 
39  13 65 18 5 25 
40  11 58 19 8 64 
41  10 63 19 9 81 
42  11 62 19 8 64 
43  12 65 19 7 49 
44  13 47 19 6 36 
45  10 69 17 7 49 
46  8 70 17 9 81 
47  9 68 17 8 64 
48  11 74 16 5 25 
49  10 73 18 8 64 
50  9 70 16 7 49 
51  10 66 17 7 49 
52  10 73 17 7 49 
53  7 68 19 12 144 
54  12 68 19 7 49 
55  11 51 19 8 64 
56  12 62 18 6 36 
57  10 68 16 6 36 
58  13 67 18 5 25 
59  13 70 17 4 16 
60  12 68 18 6 36 
61  11 68 19 8 64 
62  13 64 16 3 9 
63  11 64 19 8 64 
64  10 66 18 8 64 
65  12 63 18 6 36 
66  11 65 17 6 36 
67  12 69 19 7 49 
68  11 67 18 7 49 
79  10 69 19 9 81 
70  7 72 17 10 100 
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เลขที่ ชื่อ - สกุล 
คะแนนทดสอบ ผลต่ำง 

ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน หลังเรียน D D^2 

71  8 58 17 9 81 
72  8 70 16 8 64 
73  10 64 19 9 81 
74  12 58 14 2 4 
75  10 64 16 6 36 
76  13 66 17 4 16 
77  14 68 16 2 4 
78  12 57 16 4 16 
79  10 69 17 7 49 
80  9 63 14 5 25 
81  9 67 16 7 49 
82  10 71 19 9 81 
83  12 58 15 3 9 
84  12 68 18 6 36 

รวม 863 5394 1443 
 เฉลี่ย 10.27 64.21 17.17 

S.D. 3.28 6.07 2.07 
 

 จากตารางวิเคราะห์ที่ 2 แสดงให้เห็นว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
10.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.28 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.07 และ คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 6.07 

ตำรำงวิเครำะห์ที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ เรียนด้วยใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี               
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

คะแนน จ ำนวน 
(N) 

𝑋 S.D. 
t 

E1 E2 ก่อนเรียน  หลังเรียน  ก่อนเรียน  หลังเรียน  

80.32 85.89 84 10.27 17.17 3.28 2.07 28.36 
 
 จากตารางวิเคราะห์ที ่3 พบว่า ค่าคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.32       ค่า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 85.89 เมื่อนาคะแนนมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน (E1/E2) ซึ่งมีประสิทธิตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และ คะแนนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.27 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.17  
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เมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้           
ใบกิจกรรมฝึกทักษะคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 
ตำรำงวิเครำะห์ท่ี 4 ตารางความพึงพอใจในการใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและ เทคโนโลยี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ที ่ รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

𝑋 S.D. แปลความ 

1 รูปแบบการใช้งานใบกิจกรรมฝึกทักษะเป็นไปตามลาดับ ขั้นตอน 4.46 0.78 มาก 
2 ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีคาชี้แจงและคาแนะนาที่เข้าใจง่าย 4.02 0.41 มาก 

3 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ใน
บทเรียนได้ยิ่งขึ้น 

4.48 0.73 มาก 

4 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีความหลากหลายและสอดคล้องตาม 
จุดประสงค์ 

4.56 0.62 มากที่สุด 

5 ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีความยากง่ายพอเหมาะกับนักเรียน 3.94 0.47 มาก 

6 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและค้นหา 
ความรู้ด้วยตนเอง 

4.60 0.62 มากที่สุด 

7 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

4.00 0.38 มาก 

8 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ การเรียน ใน
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 

4.52 0.63 มากที่สุด 

9 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม กับ
นักเรียน 

4.01 0.39 มาก 

10 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนโดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ 4.57 0.68 มากที่สุด 
รวม 4.32 0.57 มำก 

 
 จากตารางวิเคราะห์ที่ 4 ตารางความพึงพอใจในการใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบ 
และเทคโนโลยี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก           
(ค่าเฉลี่ย 4.32) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีความหลากหลายและสอดคล้องตาม 
จุดประสงค์ ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ใบกิจกรรมฝึก ทักษะ
ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ การเรียนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนมีความสุขกับ การเรียน
โดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือพัฒนาใบกิจกรรมฝึก
ทักษะในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใน
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการ
ใช้สื่อการสอน ใบกิจกรรมฝึกทักษะ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้ ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 
5.1. สรุปผลกำรวิจัย  
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามประเด็นที่ศึกษา ดังนี้  
   5.1.1 ได้ พัฒนา ใบกิ จกร รมฝึ กทั กษะในรายวิ ช าการออกแบบและเทค โน โลยี              
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้  
    หน่วยที่ 1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา  
     กิจกรรมที่ 1.1 ส ารวจก่อนสร้าง  
     กิจกรรมที่ 1.2 สร้างอย่างมีความรู้  
     กิจกรรมที่ 1.3 ปฏิบัติอย่างมีทักษะ  
     กิจกรรมที่ 1.4 พัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา  
     กิจกรรมที่ 1.5 คิดอย่างไรให้คุ้มทุน  
     กิจกรรมที่ 1.6 ช่วยคุณสมารท์วางระบบน้า  
     กิจกรรมที่ 1.7 ความรู้กับการออกแบบสนามเด็กเล่น  
    หน่วยที่ 2 โครงงานกับการแก้ปัญหา  
     กิจกรรมที่ 2.1 การตัดสินใจเลือกปัญหาที่สนใจเพื่อพัฒนาโครงงาน  
     กิจกรรมที่ 2.2 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงงาน  
     กิจกรรมที่ 2.3 การออกแบบการแก้ปัญหา  
     กิจกรรมที่ 2.4 การวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา  
     กิจกรรมที่ 2.5 การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขแก้ปัญหาหรือ  
    หน่วยที่ 3 การสร้างประโยชน์จากผลงาน  
     กิจกรรมที่ 3.1 การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน(การเพ่ิมมูลค่า)  
     กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน(การสร้างมูลค่า)  
     กิจกรรมที่ 3.3 สิทธิและการคุ้มครองผลงาน  
     กิจกรรมที่ 3.4 การนาเสนองานอย่างมืออาชีพ  
   5.1.2 ค่าคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.32 ค่าประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์(E2) เท่ากับ 85.89 เมื่อนาคะแนนมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2) ซึ่งมี
ประสิทธิตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และ คะแนนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 
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มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.27 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.17 เมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบ 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05  
   5.13. ความพึงพอใจในการใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.32) และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีความหลากหลายและสอดคล้องตามจุดประสงค์  ใบกิจกรรมฝึก
ทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ 
การเรียนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนมีความสุขกับการเรียนโดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
5.2. อภิปรำยผลกำรวิจัย  
 ผลการวิจัย พบว่าการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาใบกิจกรรมฝึกทักษะ ในรายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการหาประสิทธิภาพ ที่ตั้งไว้ 80/80 ผลการทดลอง ได้ค่า
ประสิทธิภาพที่ 80.32/85.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่า ใบกิจกรรมฝึกทักษะ ในรายวิชาการ
ออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของประภาวดี แก่นจันทร์หอม ในการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย
สาหรับ นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยสา
หรับ นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ 85.90/85.38 ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มที่เรียน โดยการสอนแบบปกติในทุก
ด้าน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01  
ผลการวิจัย พบว่าคะแนนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 มีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 10.27 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.17 เมื่อนาคะแนนมาเปรียบเทียบ พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ราตรี นางาม ในการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาไทยเพ่ือจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ กลุ่ม
เครือข่ายโพนทองหนองไฮ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ จานวน 42 คนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับวิจัยของ โศภิต วงศ์คูณ ในการทาวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก การลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า  (1) ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก การลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.43/78.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ผลการวิจัย พบว่าความพึงพอใจในการใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย4.32) และเมื่อ
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พิจารณารายข้อ พบว่า ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีความหลากหลายและสอดคล้องตามจุดประสงค์  ใบกิจกรรมฝึก
ทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ 
การเรียนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนมีความสุขกับการเรียนโดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ กนกพร พ่ัวพันธ์ศรี ในทาการวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า (1) แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง
เศษส่วน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.95/82.67 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียน
คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 และ (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
เรื่องเศษส่วนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
5.3. ข้อเสนอแนะ  
 เพ่ือให้ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นจึงควรมีการนาผลจากการวิจัย และมีการศึกษาเพ่ิมเติม 
ดังข้อเสนอแนะต่อไปนี้  
   1) ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 สามารถนาใบกิจกรรมฝึกทักษะ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดสอบ
ใช้ในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลทางการเรียนต่ า สามารถใช้สอนซ่อมเสริมและพัฒนาต่อไป  
   2) ควรมีการศึกษาเจตคติต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ใบกิจกรรมฝึก
ทักษะ  
   3) ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง และในระดับชั้นอ่ืนๆ  
   สรุป ใบกิจกรรมฝึกทักษะที่พัฒนานี้ยังสามารถพัฒนาต่อไปให้สมบูรณ์มากขึ้น โดยการ
วิเคราะห์กระบวนการที่นามาใช้ในการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะ เก่ง ดี มีสุข แก่นักเรียนตามแนวปฏิรูป 
การเรียนรู้ สาหรับครูในการน าสื่อมาใช้ต้องศึกษารายละเอียดของการใช้ ขั้นตอนการใช้ และต้องให้สอดคล้อง
กับแผนการเรียนรู้ และควรเตรียมการสอนมาล่วงหน้า และไม่จาเป็นต้องใช้กระบวนการสอนตามที่กล่าวมา
ทั้งหมด 
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๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรสอนด้วยใบกิจกรรมฝึกทกัษะ  
รำยวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ่5  

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
 แบบประเมินนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพการสอนของผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ และการประกันคุณภาพดา้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
ขอให้นักเรียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การตอบแบบประเมินนี้ จะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อคะแนนในรายวิชาของนักเรียน  

 

จงเขียนเครื่องหมำย √ ในช่องระดับควำมพึงพอใจของท่ำนตำมควำมเป็นจริง  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
   เพศ   ชำย   หญิง  
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจ 

ที ่ รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ  

มำกที่สุด มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 
รูปแบบการใช้งานใบกิจกรรมฝึกทักษะเป็นไปตามลาดับ
ขั้นตอน 

     

2 ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีค าชี้แจงและค าแนะน าที่เข้าใจงา่ย      

3 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจใน
บทเรียนได้ยิ่งขึ้น 

     

4 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีความหลากหลายและสอดคล้องตาม
จุดประสงค์ 

     

5 ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีความยากง่ายพอเหมาะกับนักเรียน      

6 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

     

7 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

     

8 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ การเรียนใน
รายวิช าก ารออกแบบและเทคโนโลยี 

     

9 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสมกับ
นักเรียน 

     

10 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนโดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ      
 รวม      

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๔๐ 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินใบกิจกรรมฝึกทักษะ (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

แบบแสดงควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีต่อกำรสอนด้วยกำรใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รำยวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนำภิมุข 
ค ำชี้แจง ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการสอนด้วยการใช้ใบกิจกรรม      
ฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โดยใส่

เครื่องหมาย ( ✓) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน  
  การน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป  
   +1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แบบประเมิน  
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แบบประเมิน  
   -1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แบบประเมิน 

รำยกำรขอควำมคิดเห็น 
ควำมคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
(1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เหมาะสม 
(-1) 

1. รูปแบบการใช้งานใบกิจกรรมฝึกทักษะเป็นไปตามลาดับขั้นตอน      
2. ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีคาชี้แจงและค าแนะน าที่เข้าใจง่าย      
3. ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนได้ยิ่งขึ้น  

    

4. ใบกิจกรรมฝึกทักษะความหลากหลายและสอดคล้องตาม
จุดประสงค์  

    

5. ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีความยากง่ายพอเหมาะกับนักเรียน      
6. ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง  

    

7. ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง  

    

8. ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ      
9. ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสมกับ
นักเรียน  

    

10. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนโดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ      
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง 
 
        ลงชื่อ.................................................... 
 (นางสาวเกศินี  เนาสุวรรณ์)    (..............................................................) 
         ผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ 



๔๒ 

 

ผลกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องของแบบประเมิน 
กำรสอนด้วยกำรใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ รำยวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนำภิมุข 
 

รายการขอความคิดเห็น  
ความคิดเห็น  

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. รูปแบบการใช้งานใบกิจกรรมฝึกทักษะเป็นไปตามลาดับ
ขั้นตอน 

     

2. ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีคาชี้แจงและค าแนะน าที่เข้าใจง่าย      
3. ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนได้ยิ่งขึ้น 

     

4. ใบกิจกรรมฝึกทักษะความหลากหลายและสอดคล้องตาม
จุดประสงค์ 

     

5. ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีความยากง่ายพอเหมาะกับนักเรียน      
6. ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

     

7. ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

     

8. ใบกิจกรรมฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ      
9. ใบกิจกรรมฝึกทักษะมีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสมกับ
นักเรียน 

     

10. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนโดยใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะ      
 
สรุป 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ (IOC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

แบบแสดงควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีต่อแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
ค ำชี้แจง ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการสอนด้วยใบกิจกรรมฝึกทักษะ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย ใส่เครื่องหม าย ( ✓) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไป
พิจารณาปรับปรุงต่อไป 
   +1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แบบประเมิน 
   0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แบบประเมิน 
   1   หมายถึง แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แบบประเมิน 

รำยกำรขอควำมคิดเห็น 

ควำมคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
(1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เหมาะสม (-
1) 

1. บทเรียนได้รับก ารออกแบบให้ผู้เรียนค้นห าเนื้อหาได้
ง่ายและตรงตามความต้องการ  

    

2. บทเรียนออนไลน์เข้าใจงา่ย เหมาะสมกับกลุ่ม
นักเรียน  

    

3. บทเรียนออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนเอาใจใส่ต่อการ
เรียนมากข้ึน  

    

4. เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย      
5. ภาษาที่ใช้ในบทเรียนออนไลน์ เขา้ใจงา่ย      
6. ความนา่สนใจและดึงดูดความสนใจ      
7. ความเหมาะสมของการใช้สี ภาพ และตัวอักษร      
8. บทเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน      
9. กิจกรรมระหว่างเรียนของบทเรียนน่าสนใจมีความ
เหมาะสม  

    

10.มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัดและการ
ประเมินที่ครอบคลุมจุดประสงค์  

    

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง 
   
         ลงชื่อ.................................................... 
 (นางสาวเกศินี  เนาสุวรรณ์)              (..............................................................) 
                      ผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ 
 



๔๕ 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – นำมสกุล  นางสาวเกศินี  เนาสุวรรณ์ 
วันเดือนปีเกิด   29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2525  
สัญชำติ ไทย    เชื้อชำติ ไทย   ศำสนำ พุทธ  
ที่อยู่ปัจจุบัน 35  ถนนเทศบาล ๔  ต าบลห้วยยอด  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  92130 
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
วุฒิกำรศึกษำ  1. วุฒิปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จาก
 สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
 2. วุฒิปริญญาโท : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 จากสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ๓. วุฒิปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา  
 จากสถาบันการศึกษา    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 


